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„Kłopot z wykształconym fi listrem nie polegał na tym, że sięgał on po klasykę, ale że ro-

bił to powodowany ukrytym zamiarem samodoskonalenia, zgoła nieświadom faktu, iż

Szekspir czy Platon mogliby mu powiedzieć coś więcej ponad to, jak zdobyć wykształ-

cenie”.

Hannah Arendt, Między czasem minionym a przyszłym

1.

Kazimierz Twardowski, odbierając honorowy doktorat na Uniwersytecie Adama Mickie-

wicza w Poznaniu w 1936 roku, mówił w wykładzie towarzyszącym ceremonii o „dosto-

jeństwie uniwersytetu”. Zapewne słyszymy w tym sformułowaniu dumę z historycznego 

znaczenia uniwersytetu jako jednej z podstawowych instytucji nie tylko europejskiego, 

ale powszechnego, ludzkiego ładu. Ale „dostojeństwo” mówi jeszcze o czymś innym: o po-

czuciu godności i własnej powagi wypływającym z pełnionych funkcji, z rodzaju i stylu

pracy, której celem jest takie uprawianie nauki i edukacji, by budowało ono potrzebę sa-

modoskonalenia się tych, którzy trwale ( jak profesorowie) lub przez kilka lat ( jak studen-

ci) tworząc świat uniwersytetu, są zdolni do tego, by zmieniać w rozumny i odpowiedzial-

ny sposób nasze bycie razem. Oznacza to konieczność pewnego dystansu uniwersytetu

wobec świata: nie dlatego, że uniwersytet świat lekceważy i traktuje z góry, lecz przeciw-

nie – dlatego, że pragnie mu czynnie służyć, a nie jedynie biernie się poddawać jego, nie 

zawsze pożądanym, mechanizmom, sankcjonując i przedłużając ich funkcjonowanie.
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Twardowski formułował swój pogląd w tej sprawie
w sposób zdecydowany: „[Uniwersytet m]usi odgra-
dzać się od wszystkiego, co nie służy zdobywaniu
prawdy naukowej, musi przestrzegać należytego dy-
stansu między sobą a nurtem, którym mknie około
jego murów życie dnia potocznego, zgiełk ścierają-
cych się prądów społecznych, ekonomicznych, poli-
tycznych i wszelakich innych [...]”1.

2.
Z tej perspektywy wydaje się, że uniwersytet stracił 
swe „dostojeństwo”, zachowując je już tylko w sfe-
rze historycznych dokonań oraz ceremonialności
strojów i obrzędów akademickich. Nadwyrężył
„dostojeństwo”, zgubił bowiem dystans do
świata i miast go kształtować i zmieniać, gorli-
wie wypełnia jego zalecenia. Tym samym stracił 
z oczu sam siebie, przestał oceniać się krytycznie,
zadowalając się ocenami, jakie wystawia mu admi-
nistracyjny porządek techno-biurokracji, mający 
swe źródło w decyzjach polityczno-ekonomicznych.
Uniwersytet ociemniał: przyjąwszy bez większych
zastrzeżeń techno-biurokratyczny sposób istnienia,
zrezygnował ze swej powagi, która pozwalała mu
ludziom i światu krytycznie służyć. I tak universi-
tas przestała w sensie głębokim służyć wszystkim,
a zaczęła podtrzymywać ustalony porządek rzeczy 
i tych, którzy ład ów uznali za jedyny obowiązujący 
i możliwy. W świecie, w którym liczy się głównie
„dotykalny” zysk, „oczy” (zwłaszcza te spoglądające
„koso” lub „podejrzliwie”) nie są już niezbędne. Na-
wet mogą przeszkadzać. Uderzające jest to, o czym
Hannah Arendt pisze jako o źródle kryzysu w kultu-
rze: „Gdybyśmy chcieli oceniać rzeczy, nawet zwy-
kłe przedmioty użytkowe, wyłącznie w aspekcie ich
wartości utylitarnej, bez uwzględnienia ich wyglą-
du – a więc bez uwzględnienia tego, czy są piękne,
brzydkie itp. – musielibyśmy wykłuć sobie oczy”2.
Odejście od estetyki kształcenia i kształcenia jako
budowania wrażliwości na otaczającą nas rzeczy-
wistość, a nawet lekceważenie zmysłu estetycznego

1 K. Twardowski, O dostojeństwie uniwersytetu, Poznań 2007, 
bez numeracji stron.

2 H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym, przekł.
M. Godyń i W. Madej, Warszawa 2011, s. 253.

niknącego w zamieci coraz bardziej zbiurokratyzo-
wanych procedur aplikacyjnych i sprawozdawczych
jest dla uniwersytetu zabójcze. „Kiedy oprzemy 
nasz zmysł obserwacji – pisze Lindsay Waters – na 
przywiązaniu do doświadczania estetycznego, znaj-
dziemy studentów i wsparcie, którego tak bardzo
potrzebujemy w naszej pracy”3. O czymś zupełnie
innym mówi Andrzej Jajszczyk, szef Narodowego
Centrum Nauki, przedstawiając cel tej instytucji
jako „ważny element wymuszania [wyróżnienie 
moje – T.S.] jakości wyższych uczelni”4.

3.
Zarządzająca techno-biurokracja zmierza do kor-
poratyzacji uniwersytetu (drogą wymuszania), per-a
fi dnie obwiniając o jego upadek tych jego ludzi, któ-
rzy jeszcze obstają przy tym, że uniwersytet nie jest
fi rmą poddającą się bez reszty zarządczym prakty-
kom właściwym przedsiębiorstwom giełdowym.
Pani minister Lena Kolarska-Bobińska w głośnym
wywiadzie sprzed kilku miesięcy oznajmiła wszem
wobec, że uniwersytety „psują się od głowy” (czyli
od rektora), któremu to oświadczeniu towarzyszył 
żal, że tylko jedna uczelnia wyższa w Polsce zde-
cydowała się na wybór zawodowego menedżera 
jako swego rektora. Oto wyraźny zarys sceny za-
aranżowanej dla uczelni wyższej przez zarządzają-
cą techno-biurokrację: uniwersytet ma być nie tyle
„rządzony”, ile „zarządzany”, co z kolei oznacza, że
dominującą rolę ma w nim odgrywać czynnik efek-
tywności ekonomicznej (wielokrotnie sprawdzany 
coraz liczniejszymi sprawozdaniami, kontrolami
i audytami), ci zaś, którzy usiłują mówić o uniwer-
sytecie językiem innym niż dyskurs zysku i strat, są 
rzecznikami jego zagłady. Rozróżniam „rządzenie”
i „zarządzanie”, aby wskazać na swoisty, odrębny 
charakter uniwersytetu jako instytucji publicznej
o wielkim znaczeniu historycznym. Jako taka wy-
maga ona przywództwa i autorytetu osoby nie tyl-
ko doskonale osadzonej w świecie nauki, ale także

3 L. Waters, Zmierzch wiedzy, przekł. T. Bilczewski, Kraków 2009,
s. 100.

4 A. Jajszczyk, Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych
uczelni, [w:] P. Sztompka i K. Matusek (red.), Idea uniwersytetu. 
Reaktywacja, Kraków 2014, s. 291.
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takiej, która równocześnie zdaje sobie sprawę z ko-
nieczności stałego odnawiania świata dla lepszego 
i mądrzejszego bycia razem (to zwę „rządzeniem”). 
Tymczasem „zarządzanie” służy głównie nie odna-
wianiu świata, lecz osiąganiu policzalnych wyników 
przy stosowaniu dobrze znanych i opracowanych 
środków administracyjnych i gospodarczych. „Rzą-
dzenie” nie lęka się nieznanego, „zarządzanie” żywi 
przed nieznanym paniczny strach – wszak nieznane 
nie jest zapisane w żadnych rozporządzeniach i pro-
cedurach, nie da się ująć w tabelki ani wiarygodnie 
przedstawić żadnemu audytorowi. Nic dziwnego, 
że „rządzenie” jest koszmarem techno-biurokracji.
Rektor, który usiłuje „rządzić”, psuje, w przekonaniu 
minister nauki, uniwersytet.

4.
W ten sposób uniwersytet, a zwłaszcza nauki huma-
nistyczne, zostają postawione w stan podejrzenia. 
Skoro edukacja i badania naukowe stały się w opinii 
zarządzającej techno-biurokracji przedsięwzięciami 
korporacyjnymi mającymi generować zyski, wszel-
ka prowadzona w nich praca powinna nieustannie 
tłumaczyć się i usprawiedliwiać, zyskując aprobatę
odpowiednich czynników administracyjnych. Rzecz 
jest o tyle paradoksalna, że owe czynniki stosują 
w swej ocenie głównie „twarde” dane liczbowe, co 
stawia humanistykę w szczególnej sytuacji: widzi 
ona swą rolę w kształtowaniu refl eksyjnej jednostki, 
wyrażającej swą obywatelskość w tym, że – przywo-
łajmy znów Kazimierza Twardowskiego – „nad tem, 
co czyni, zastanawia, że postępowanie swoje, jego 
pobudki, metody i cele czyni przedmiotem własnej 
refl eksyi”. Niestety, działania takie, polegające naj-
częściej na wspólnej, dogłębnej lekturze tekstów, 
nie przekładają się na język aplikacji grantowych 
ani nie stanowią łakomego kąska dla czasopism 
znajdujących się na rozmaitych listach ważności. Są 
bowiem niespieszną rozmową, często dygresyjną, na 
poboczach wszelkich sylabusów i manowcach tabe-
larycznych sprawozdań. Nie obejmuje ich także bu-
chalteria punktów, mająca rzekomo „obiektywnie”
ustalić poziom badań naukowych. Platon sądził, że
kształcenie to „troska o duszę”. Tak jest w istocie, ale 
zapewne z takim projektem trudno byłoby Platono-

wi uzyskać jakikolwiek grant. „Ekspert” oceniłby go 
jako „nieużyteczny” na rynku pracy, a dodatkowo 
wytknąłby autorowi to, że nie publikował w języku 
innym niż macierzysty. 

5.
Można i trzeba się zastanawiać nad przyczynami 
takiego stanu rzeczy. Zapewne sam uniwersytet 
nie jest bez winy. Przede wszystkim dlatego, iż nie 
zdołał wykształcić rzetelnych systemów samooce-
ny, dając tym niebezzasadny argument politykom, 
że w takim razie ktoś inny musi zadbać o dokonanie 
tego procesu. Grzecznościowość ocen, nepotyzm 
i niejasny przebieg procedur zatrudnieniowych, 
brak solidnej wewnętrznej autooceny prowadzo-
nych prac – o wszystkim tym musimy pamiętać. 
Trzeba także mówić o haniebnie niskich, kompro-
mitujących państwo nakładach na naukę i edukację, 
które z kolei kompromitują system grantowy. Ma on 
bowiem szansę uregulowania czegokolwiek w spo-
sób sensowny, gdy będzie dysponował odpowiednio 
wysoką sumą środków fi nansowych. W tej chwili 
podejmujący decyzję o przyznaniu grantu mówią, 
że po odrzuceniu wniosków słabych lub błędnych 
formalnie można by w istocie decydować losowo, 
gdyż większość propozycji reprezentuje podobnie 
wysoki poziom. Nie sposób więc uhonorować tych, 
którzy na to faktycznie zasługują. Pula pieniędzy 
jest tak mała, że wiele doskonałych projektów musi 
przepaść, a tym samym system okazuje się jałowy 
i kontrproduktywny. Inną kwestią jest dalekosiężne 
oddziaływanie obecnego techno-biurokratycznego 
sposobu zarządzania, preferującego badania zgodne 
z domniemaną ich użytecznością, zastosowaniem 
rynkowym i wywołujące międzynarodowy rezonans. 
Gdy połączyć to z nasilającą się biurokratyzacją pro-
cesu nauczania stopniowo ubezwłasnowolniającego 
studenta i profesora tak zwanymi efektami kształce-
nia, wszystko to osłabia zasadniczą misję uniwersy-
tetu, którą jest formowanie nowoczesnego obywate-
la, potrafi ącego krytycznie ocenić obowiązujący stan 
rzeczy i nieuciekającego od rzeczywistości swojego 
życia. A przecież nikt inny, jak Adam Smith, jeden 
z ojców założycieli liberalnego myślenia o ekonomii 
(chociaż powołujący się na jego teorię „niewidzialnej 

9kryzys uniwersytetu



ręki rynku” chętnie zapominają, że jej kontynuacją 
jest teoria uczuć moralnych), tak właśnie widział cel
kształcenia: „[w]ykształcony i inteligentny lud jest
zawsze bardziej obyczajny i zdyscyplinowany od
ciemnego i głupiego. Każdy człowiek czuje się oso-
biście bardziej godny tego, by jego przełożeni szano-
wali go i traktowali odpowiednio, i dlatego też sam
jest bardziej skłonny okazywać im szacunek. Lud
taki jest bardziej skłonny traktować krytycznie ego-
istyczne uroszczenia partyj i elementów buntowni-
czych i lepiej potrafi  przejrzeć ich sens”5.

6.
Uniwersytet powinien więc odzyskać język, który 
utracił na rzecz dyskursu ekonomiczno-administra-
cyjnego. Nie dlatego, że dyskurs ten jest nieistotny;
wprost przeciwnie – po to, aby nabrał on znaczenia,
musi funkcjonować w przeznaczonych dla niego
dziedzinach. Język ten przeniesiony do innych sfer,
na przykład do oceny działalności dydaktycznej, tra-
ci sens i staje się własną karykaturą. Trudno inaczej
ocenić wprowadzony mocą techno-biurokratycznej
dyrektywy przymus przygotowywania ścisłych sy-
labusów wraz z tak zwanymi efektami kształcenia,
a następnie skrupulatne, tabelaryczne rozlicze-
nie ze skuteczności osiągnięcia tychże. Rzecz nie
w samych sylabusach, lecz w sposobie, w jaki są 
traktowane. Student powinien otrzymać w miarę
precyzyjną informację o charakterze kursu, lektu-
rach i sposobie egzekwowania wiedzy. Wszystko to
jednak musi pozostawać na poziomie otwartych na 
wszelkie zmiany generaliów. Tymczasem w obecnej
wersji ścisłego planowania i równie ścisłej sprawo-
zdawczości sylabusy są w istocie zagrożeniem dla 
procesu kształcenia: narzucają mu gorset, który 
ubezwłasnowolnia zarówno wykładowcę, jak i stu-
denta. Pierwszemu się wmawia, że dobre naucza-
nie polega na zapobieganiu wolnej wędrówce myśli,
gdyż w przekonaniu zarządzającej techno-biurokra-
cji dobrze uczyć to przede wszystkim przestrzegać
instrukcji i swoistego „rozkładu jazdy”, jakim jest
sylabus. Student natomiast nabiera przekonania,

5 A. Smith, Bogactwo narodów, przekł. A. Prejbisz, B. Jasińska, 
t. 2, Warszawa 1954, s. 529.

że wykształcenie polega na gromadzeniu stosownej
liczby faktów, w dodatku nie w dowolnym porządku,
ale w takim, jaki wyznacza administracyjna struktu-
ra. To, co nie mieści się w owym porządku, co nie-
odnotowane w tabelkach i „efektach kształcenia”,
nie jest przecież kształceniem, lecz co najwyżej nie-
podlegającym sprawdzeniu i audytowi „wybrykiem”
wyobraźni.

7.
Lęk techno-biurokracji przed dowolnością jest
w istocie ukrytym lękiem przed zmianą świata;
techno-biurokracja bowiem wierzy, że jedynie drogą 
kolejnych technik zarządczych można świat zmie-
niać. Techniki te mają jednak naturalną skłonność
do maksymalnie skutecznego podtrzymywania sta-
tus quo. Leszek Kołakowski upomina słusznie, by 
nie dowierzać tym, którzy sądzą, że wielkim prob-
lemom ludzkości można sprostać, stosując roz-
wiązania czysto techniczne (lub, dopowiedzmy,
techno-biurokratyczne). Wymagają one bowiem
tego, co „Jan Chrzciciel nazwał metanoją, przemia-
ną duchową. A tej przemiany z defi nicji nie można 
wywołać w sposób techniczny”6. W kształceniu 
bowiem chodzi nie o „efekty” (zwłaszcza gdy są for-
mułowane tak absurdalnie jak ten, który mówi, że
student ma mieć świadomość konieczności kształ-
cenia się przez całe życie), lecz o dążenie do prze-
miany właśnie, czyli o to, co nazwaliśmy poprzednio,
za Hannah Arendt, „odnawianiem” świata. To jest
istotą edukacji i wychowania. Wszelkiej, a zwłaszcza 
uniwersyteckiej. Pisze Arendt: „Aby chronić świat
przed śmiertelnością jego twórców i mieszkańców,
należy go ciągle odnawiać. Problem polega po pro-
stu na tym, by wychowywać w taki sposób, aby od-
nawianie to było wciąż możliwe, nawet jeśli nie uda 
się tego w pełni urzeczywistnić”7. Ten utopistyczny 
(podkreślam, utopistyczny, a nie utopijny) waloryy
kształcenia sprawia, że nauka i edukacja może być
wciąż, mimo wszystko, źródłem nadziei. Niestety –
lub raczej na szczęście – nie mieści się on w żadnych

6 L. Kołakowski, Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny
i sceptyczny, przekł. D. Zańko, Kraków 2014, s. 25.

7 H. Arendt, Między czasem..., op. cit., s. 232.
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techno-biurokratycznych procedurach i nie poddaje 
się żadnym audytom. Ale to dzięki niemu uniwersy-
tet trwał przez tysiąc lat. To jego poszukują i jemu
zawdzięczają studenci najpierw mądrze spędzone 
lata nauki, a potem dobrze przeżyte życie. 

8.
Warto zarządzającej techno-biurokracji przypo-
mnieć słowa Kazimierza Twardowskiego, który kła-
niając się z szacunkiem fundatorom i dobrodziejom 
uniwersytetów, jednocześnie przestrzegał: „Ale ci, 
co Uniwersytety fundują i utrzymują, dowiedliby 
zupełnego niezrozumienia istoty Uniwersytetu, 
gdyby chcieli w czymkolwiek krępować jego pracę, 
z góry zastrzegać się przeciw pewnym jej wynikom, 
wskazywać, jakie wyniki byłyby pożądane”. Nie sta-
wiam tego cytatu przeciwko systemowi grantów. 
Czasy się zmieniły, i, być może, sam Twardowski 
nie byłby w swym sądzie dzisiaj tak kategoryczny. 
Przywołuję zdanie fi lozofa jako argument przeciw-
ko fetyszyzmowi grantowemu wprowadzonemu 
w polskim życiu akademickim. Utrzymując konkur-
sy na badania wymagające szczególnie wydatnego 
fi nansowania, należałoby, przesuwając część środ-
ków w stronę uczelni, przywrócić uniwersytetom 
prawo i możliwość ogłaszania własnych wewnętrz-
nych konkursów badawczych. Nie ma żadnego po-
wodu, by nie dowierzać zdolności uniwersytetów 
(wszystkich, nie tylko tych „fl agowych”) do prowa-
dzenia własnej polityki badawczej i wydawniczej. 
Nikt jej w obecnym stanie rzeczy nie zabrania, ale
cały system sprawozdawczości i ewaluacji pomy-
ślany jest tak, by decyzje dotyczące badań scen-
tralizować i, zapewne, skumulować w kilku ośrod-
kach uznanych za „najważniejsze”. Z lektury opinii 
„ekspertów” składający wnioski dowiadują się, że są 
karceni za publikowanie wyników swych prac w ma-
cierzystych instytucjach, to bowiem nie znajduje 
odpowiedniego miejsca w tabelkach stanowiących 
ulubiony sposób porządkowania świata przez za-
rządzającą techno-biurokrację. Spytam retorycznie: 
a jak inaczej budować prestiż i znaczenie instytucji
naukowej, jej poziom badania i kształcenia, jeśli nie 
przez cierpliwą i długotrwałą pracę w niej prowa-
dzoną?

Henryk Samsonowicz słusznie przestrzegał przed
fetyszyzacją grantów, pytając: „Czy środki fi nanso-
we na nie [badania humanistyczne – T.S.] przezna-
czone zawsze powinny pochodzić z uzyskiwanych
grantów? Czy długoletnie prace, których wyniki nie
są możliwe do przewidzenia, nie powinny się też
cieszyć uznaniem i uzyskiwać potrzebne fi nanse po
zakończeniu, a nie przed ich rozpoczęciem?”8. To
uniwersytet powinien mieć odpowiednie środki do
takiego fi nansowania oraz możliwość dysponowa-
nia nimi. 

9.
Kilka lat temu Lindsay Waters poruszył środowisko
akademickie wspomnianą już w tym eseju książką 
Zmierzch wiedzy, w której dowodził, że uniwersyte-
ty przymuszone do gwałtownej (posłużmy się ulu-
bionym terminem zarządzającej techno-biurokra-
cji) „produkcji” naukowej doprowadziły do infl acji
publikacji posuniętej tak daleko, iż właściwie niemal
nikomu nie starcza już czasu na czytanie książek,
a zatem w najlepszym razie pozostaje tylko nadą-
żanie za tytułami, by wydobyć to, co najbardziej
ciekawe w danej dziedzinie. Gorączka wymuszona 
biurokratycznymi zasadami ocen, w których jakość
staje się drugoplanowa wobec ilości, powoduje tak-
że zanik relacji między profesorami a studentami
(ze względu na brak czasu i zbyt duże grupy ćwicze-
niowe i wykładowe, których liczebność wymuszana 
jest znów przez biurokratyczno-ekonomiczne za-
sady oszczędzania na wszystkim i za wszelką cenę)
oraz między samymi uczonymi (także z powodu
narastającej nieufności wobec potencjalnego kon-
kurenta w wyścigu do grantu; skoro, posłużmy się
znów świętym słowem techno-biurokracji, uniwer-
sytety mają być „konkurencyjne”, przeto logiczną 
koleją losu jest przekonanie o konieczności „wycię-
cia” konkurencji, a przynajmniej nieułatwiania jej
życia). W ten sposób uniwersytet staje się powoli
coraz bardziej machinistyczny i coraz mniej ludzki.
Rozmowę zastępuje w nim wypełnianie kolejnych
formularzy. Karol Modzelewski mówi o tym, że

8 H. Samsonowicz, Humanistyczne studia wyższe – trzy
problemy, [w:] Idea uniwersytetu…, op. cit., s. 222
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„wartości Humboldtowskiego modelu uniwersytetu
są dzisiaj niszczone przez nowy system normatyw-
ny, który budzi nasz sprzeciw”9.

10.
Dodajmy, że od czasów książki Watersa zarządza-
jąca techno-biurokracja zrobiła znaczący krok na-
przód: jak wynika z lektury opinii wystawianych
przez „ekspertów” oceniających projekty grantów,
ich uwaga kieruje się już nawet nie na tytuły prac
głównego wykonawcy, ale na miejsce wydania. Nie
ma tu w ogóle mowy o wartości i poziomie publi-
kacji, liczy się jedynie stopka redakcyjna precyzu-
jąca wydawcę: zagraniczna ofi cyna promuje, krajo-
wa zaniża punktację, zwłaszcza gdy związana jest
z uniwersytetem uznanym za „prowincjonalny”.
Nawet pominąwszy absurd sytuacji, w której samo
miejsce wydania określa wartość książki, system
ten w sposób uderzający sprzeciwia się zasadzie
„odnawiania świata”, którą uznajemy za powoła-
nie wszelkiej nauki. Petryfi kuje on bowiem zastany 
układ sił, utrudniając – jeśli nie uniemożliwiając –
rozwój nowych ośrodków, szukających z coraz lep-
szym skutkiem swojej tożsamości naukowej, i dążąc
do podtrzymania obowiązującego status quo. Temu
też służy nasilająca się technicyzacja języka techno-
-biurokracji naukowej oraz nacisk na coraz dalej
idącą kwantyfi kację refl eksji humanistycznej. Oby-
dwie te tendencje oznaczają to, że wbrew hasłom
techno-biurokracji o nawiązaniu kontaktów z ze-
wnętrznym otoczeniem uniwersytet coraz bardziej
od tego otoczenia się odwraca. Owszem, uzyska być
może taki czy inny grant, opatentuje wynik badań,
ale – pochłonięty pisaniem aplikacji grantowych
i sprawozdań, nieceniący własnej dydaktyki, któ-
ra przecież jako „niemierzalna” nie pojawia się na 
ekranach techno-biurokratycznych radarów – straci
wrażliwość na problemy społecznego bycia-razem,
które wymagają szerokiego spojrzenia i refl eksji hu-
manistycznej lub, mówiąc precyzyjniej, fi lozofi cznej.
To spojrzenie wyćwiczone literaturą i refl eksją fi lo-
zofi czną (obśmianą przez polityków jako „nierynko-

9 K. Modzelewski, Humanistyczna edukacja i badania
w procesie reform, [w:] Idea uniwersytetu…, op. cit., s. 220.

wa”, „bezwartościowa”, „niezapewniająca zawodu”),
a nie same umiejętności profesjonalne, przywraca 
nas życiu i pozwala je zrozumieć.

W 2004 roku pisał Waters, że stechnicyzowany ję-
zyk akademii „jest rodem z dokumentów wykorzy-
stywanych przez elitę menedżerską Forda”, i doda-
wał: „Ponad 20 lat temu Edward Said narzekał, że
ci, którzy skrywają swe myślenie w głębokim cie-
niu języka technicznego [...], odwrócili się do życia 
plecami”10. Uniwersytet poddany bez krytycznych
zastrzeżeń dyktatowi języka zarządzającej techno-
-biurokracji odwraca się, wbrew temu, co ofi cjalnie
głosi, plecami do życia – życia swych studentów 
i profesorów.

PS Esej ten miał się nazywać inaczej. Pierwotny 
tytuł brzmiał Uniwersytet: badanie, kształcenie,
wymuszanie, ale już po skończeniu pracy nadszedł 
projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawa-
nia kategorii naukowej jednostkom naukowym,
w którym jako jednym z głównych kryteriów oceny 
jakości badań uczelni jest „posiadanie logo HR Ex-
cellence in Research”. Nic dodać, nic ująć. Diagnoza 
Watersa była nader celna, ale nadmiernie optymi-
styczna: teraz oceniający nie czytają już zawarto-
ści prac naukowych, nie czytają nawet tytułów ani
miejsc wydania – teraz wystarczy popatrzyć, czy na 
arkuszu sprawozdawczym uczelni widnieje odpo-
wiednie logo. Ktoś złośliwy powiedziałby – od logos
do logo – że nie ma o co robić hałasu, przecież różni-
ca niewielka, chodzi o jedną literę. A w dodatku jest
krócej. I zapewne taniej.             |

10 L. Waters, Zmierzch wiedzy, op. cit., s. 51.
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